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Milé dámy!

Inaugurácia dekanov v duchu univerzitn˘ch tradícií

STΩPâEK

K HODNOTENIU V¯SLEDKOV VEDECKOV¯SKUMNEJ âINNOSTI

Podºa kalendára e‰te zima, podºa poslov uÏ jar... Snímka: VR

(Pokraãovanie na 2. str.)
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T˘mto sºubom a prevzatím dekanskej
reÈaze z rúk rektora prof. MIKULÁ·A LÁ-
TEâKU sa podºa univerzitn˘ch obyãajov
oficiálne ujali svojho úradu na obdobie ro-
kov 2007 aÏ 2011 novozvolení dekani na-
‰ich ‰tyroch fakúlt – prof. DANIEL BÍRO
(Fakulta agrobiológie a potravinov˘ch
zdrojov), prof. JOZEF BULLA (Fakulta
biotechnológie a potravinárstva), prof.
PETER BIELIK (Fakulta ekonomiky a
manaÏmentu) a prof. VLADIMÍR KROâ-
KO (Mechanizaãná fakulta). Odborná ve-
rejnosÈ i prax ich pozná ako v˘razné osob-
nosti v oblasti vysoko‰kolského vzdeláva-
nia, vedy a v˘skumu, ãlenov domácich aj
zahraniãn˘ch vedeck˘ch grémií, ale aj ako
autorov odbornej literatúry. 

„V oblasti vzdelávania pre vedomostnú
spoloãnosÈ nás ãaká obdobie intenzívnej
práce, aby sme so cÈou obstáli v konku-
rencii renomovan˘ch vzdelávacích in‰titú-
cií. Bude si to vyÏadovaÈ múdre a prezie-
ravé rozhodnutia. Mnohé z nich budú le-
ÏaÈ na va‰ich pleciach, páni dekani! Ste
vrcholoví manaÏéri, ktor˘ch úlohou nie je
iba zabezpeãiÈ pre fakultu materiálny do-
statok, vytváraÈ príleÏitosti pre jej rozvoj,
zostavovaÈ projektové tímy, ale najmä mo-
tivovaÈ svojich spolupracovníkov konaÈ v
prospech univerzity ako celku,“ prihovoril
sa inaugurovan˘m dekanom rektor M. Lá-
teãka. O slovo sa v mene kolegov deka-
nov prihlásil aj ich doyen, prof. JOZEF
BULLA, ktor˘ popri racionálnom prístupe k
pedagogickej a vedeckej práci vyzdvihol aj
jej morálny a duchovn˘ rozmer v prospech
národa. Podpredseda Klubu dekanov,
prof. DU·AN BAKO· zo Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave slávnostné-
mu zhromaÏdeniu okrem dobrého príkladu
vzájomnej spolupráce na‰ich ‰kôl pripo-
menul, Ïe dne‰ná doba si vyÏaduje origi-
nálnosÈ, a nie iba napodobÀovanie cu-
dzích vzorov a opakovanie poznaného,
boj proti priemernosti, vytváranie atmosfé-
ry spolupatriãnosti v rôznorodej komunite
vzdelávacích in‰titúcií.

Slávnostnú atmosféru inaugurácie, kto-
rá sa konala v prv˘ marcov˘ deÀ, podãiark-
li svojou prítomnosÈou v˘znamné osobnos-
ti ná‰ho profesionálneho i verejného Ïivo-
ta. V talároch magnificencie a spektability
slovensk˘ch univerzít a hostia z Nového
Sadu, Belehradu a akademickí funkcionári

na‰ej univerzity, ìalej poslanci Národnej
rady SR, predstavitelia SAV, zástupcovia
mesta Nitry a samosprávneho kraja, poº-
nohospodárskej praxe, podnikateºskej sfé-
ry aj kultúrno-spoloãenského Ïivota. V au-
ditóriu sme stretli ãestn˘ch doktorov na‰ej
alma mater, na inauguraãnom akte sa zú-
ãastnili ‰tudenti a zamestnanci univerzity.
Auditórium uÏ tradiãne svojím vystúpením
pozdravili aj speváci a muzikanti FS Zobor. 

Po slávnostiach nastávajú dni beÏné,
pracovné. Prajeme inaugurovan˘m pá-
nom dekanom, ale aj ich najbliÏ‰ím spo-
lupracovníkom, nov˘m prodekankám a
prodekanom fakúlt, veºa pracovn˘ch aj
osobn˘ch úspechov! K. POTOKOVÁ

Fotogaléria na www.polnohospodar.sk

„My, zvolení dekani fakúlt SPU v Nitre sºubujeme na svoju ãesÈ, Ïe budeme vÏdy,
podºa svojho najlep‰ieho vedomia a svedomia zo v‰etk˘ch síl obhajovaÈ práva,
ktoré sú s na‰ou univerzitou spojené. Zaväzujeme sa, Ïe budeme dbaÈ, aby ãleno-
via akademick˘ch obcí mohli plniÈ svoje povinnosti pre rozvoj a blaho univerzity,
Slovenskej republiky, na prospech vzdelanosti národa a celého ºudstva.“

Zaãiatkom minulého storoãia vystúpil
na nitrianskej stanici z vlaku nezvyãajn˘
cestujúci. Mal hustú bradu, dlh˘ kabát,
na hlave plsten˘ klobúk. V jednej ruke
kufor, pod pazuchou prístroj podobn˘ fo-
nografu. Nepri‰iel sem náhodou. UÏ
dávno ho priÈahovalo bohatstvo ºudovej
piesne v dedinách okolo Nitry. Kore‰-
pondoval s tunaj‰ími kÀazmi a uãiteºmi a
teraz pri‰iel osobne, aby sa oboznámil 
s odkazom minulosti na vlastné oãi a u‰i. 

Nitra vtedy nebola e‰te veºk˘m mes-
tom. Dediny nespájalo autobusové spo-
jenie, nanajv˘‰ nejak˘ ten fiaker postá-
val pred stanicou. Na voze ãi pe‰o, to bol
spôsob miestnej dopravy. Nie je vylúãe-
né, Ïe aj tajomn˘ cestujúci sa do najbliÏ-
‰ích dedín, do Hrnãiaroviec, âifár, G˘-
me‰a, teda Jelenca, Îirian ãi Pohraníc
vybral po svojich. ªudia ho volali „bra-
dat˘“ a zhromaÏìovali sa v ‰kole ãi na
fare, aby mu predspevovali svoje piesne,
rozprávali balady a ºudové zvyky. Sve-
domito si ich zaznamenával. Ak objavil
mimoriadne zaujímavú melódiu, nav‰tívil
dotyãného speváka ãi speváãku aj v ich
príbytku. Kto bol ten neznámy? Zoltán
Kodály (1882 – 1967), skladateº a hu-
dobn˘ pedagóg, ktorého meno pozná
cel˘ svet. V diele pod názvom ªudové
zvyky a balady spod Zobora zviditeºnil
ná‰ kraj. K Nitre ho viazali aj rodinné pu-
tá, Ïila tu jeho sestra Emília, ktorá sa v
roku 1919 stala obeÈou epidémie t˘fusu. 

Ako sa hovorí, nielen chlebom je ãlo-
vek Ïiv˘. Potrebuje potravu aj pre svoju
du‰u. Podºa Kodálya je to práve hudba.
„Kto ju nemá, umiera na duchovnú ané-
miu,“ napísal raz. 

V uliciach ná‰ho mesta, v kraji pod
Zoborom, zanechala svoje stopy hudob-
ná veliãina, ktorá hlásala, Ïe najdokona-
lej‰ím hudobn˘m nástrojom je ºudsk˘
hlas. Skladateº zomrel 6. marca 1967. 

K. POTOKOVÁ

Ceny mesta Ko‰ice pre desaÈ osob-
ností a tri kolektívy schválili 22. februá-
ra poslanci mestského zastupiteºstva.
Poslanecká komisia hlasovaním vybe-
rala spomedzi 22 návrhov na ocenenie
jednotlivcov a 17 návrhov na ocenenie
kolektívu.

Cenu mesta Ko‰íc si 7. mája na sláv-
nostnom ceremoniáli osláv DÀa mesta
prevezme aj medzinárodne uznávaná
osobnosÈ v oblasti Ïivotného prostre-
dia, profesor ONDREJ HRONEC, kto-
r˘ stál pri zrode ‰tudijn˘ch predmetov
ochrany Ïivotného prostredia na
Technickej univerzite aj Univerzite ve-
terinárskeho lekárstva a teraz pôsobia-
ci na Fakulte európskych ‰túdií a regio-
nálneho rozvoja SPU v Nitre, deta‰ova-
né pracovisko Ko‰ice. 

(Ko‰ick˘ denník Korzár, 23. februára 2007)
viska vo WoS treba tieÏ zohºadÀovaÈ niek-
toré skutoãnosti:

- Údaje z WoS nie sú aplikovateºné na
v‰etky vedné oblasti, pretoÏe nedostatoãne
pokr˘va oblasÈ spoloãensk˘ch vied a aj
preto, Ïe registruje najmä vedecké ãasopi-
sy. Iba v minimálnej miere vedecké mono-
grafie a takmer vôbec vedecké zborníky –
bez ohºadu na ich kvalitu. Aj z toho vypl˘-
vajú obmedzenia databázy vo vzÈahu k
spoloãensk˘m vedám, pretoÏe v nich ”pub-
likaãné zvyklosti” nie sú tak dominantne po-
stavené na publikovaní vo vedeck˘ch ãa-
sopisoch, ako je to v prírodn˘ch vedách. 
V prírodn˘ch vedách sa historicky väã‰í
dôraz kládol na publikovanie vo vedeck˘ch
ãasopisoch, v spoloãensk˘ch vedách to bo-
li viac monografie, hoci postupne je zreteº-
ná tendencia vo v‰etk˘ch vedn˘ch odbo-
roch publikovaÈ v „dobr˘ch” ãasopisoch. 

- Databáza WoS sa v˘razne orientuje na
americkú vedeckú produkciu a v niektor˘ch
odboroch je táto orientácia extrémna.
Príkladom môÏe byÈ zastúpenie ãasopisov v
Journal Citation Reports (to je zdroj, v kto-
rom sú uvedené impakt faktory ãasopisov) z
ekonomick˘ch vied. Zastúpenie ãasopisov
vydávan˘ch v USA je 46,7 % (podiel Veºkej
Británie je 25,7%, Holandska 15,4 % a zvy-

kritérium kvality ãlánkov v Àom publikova-
n˘ch, ako aj o tom, ãi je hodnotenie pro-
stredníctvom WoS aplikovateºné vo v‰et-
k˘ch vedn˘ch oblastiach, bolo publikova-
n˘ch mnoÏstvo materiálov. Väã‰ina auto-
rov zhodne dospela k t˘mto záverom:

- Impakt faktor ãasopisu sa lí‰i v závis-
losti od typu vednej disciplíny a dynamiky
jej v˘voja.

- PretoÏe IF vychádza z citácií, ovplyv-
Àujú ho typy príspevkov, ktoré sú v ãasopi-
se publikované. Práce, ktoré opisujú ‰iroko
pouÏívané metódy, majú vysokú citova-
nosÈ. Vo v‰eobecnosti sú metodologické
príspevky ãastej‰ie citované ako teoretic-
ké. Aj prehºadové príspevky (review) na
seba viaÏu viac citácií ako teoretické.
V‰eobecne orientované ãasopisy mávajú
ãastej‰ie citované príspevky ako úzko ‰pe-
cializované.

- K˘m citovanosÈ príspevku má vplyv na
impakt faktor ãasopisu, nie je tu spätná
väzba. To znamená, Ïe IF ãasopisu nemá
vplyv na citovanosÈ príspevkov, ktoré v
Àom boli publikované. 

Pri úvahách o poãte citácií autora/praco-

Bibliometrické ukazovatele, ako je poãet
príspevkov v karentovan˘ch ãasopisoch,
poãet ohlasov zaregistrovan˘ch vo Web of
Science (WoS), v˘‰ka impakt faktora ãaso-
pisu, v ktorom bol ãlánok publikovan˘ a po-
dobne, sa stali ukazovateºmi kvality v˘stu-
pov vedeckov˘skumnej ãinnosti. Stanove-
nie miery objektívnosti hodnotenia je zloÏi-
té a zaoberajú sa ním najmä zahraniãní od-
borníci z vedn˘ch oblastí bibliometria a
scientometria (napr. Anthony Van Raan z
Centre for Science and Technology Stu-
dies, Leiden University). 

Databáza Web of Science, v súãasnosti
ãasÈ produktu Web of Knowledge, bola
hlavn˘m zdrojom citaãn˘ch anal˘z niekoºko
desaÈroãí. Od 60. rokov minulého storoãia
bola známa v podobe tlaãen˘ch v˘stupov
ako Science Citation Index (SCI), v 80. ro-
koch bola sprístupnená v elektronickej for-
me. Pre mnoh˘ch pouÏívateºov sa stala
ukazovateæom kvality publikovanej práce a
jedin˘m v‰eobecne uznávan˘m zdrojom in-
formácií o citáciách. 

O tom, do akej miery moÏno pouÏiÈ im-
pakt faktor ãasopisu (IF) ako hodnotiace

Îivot r˘chlo beÏí, no nedá sa zabudnúÈ na neveºmi vzdiale-
né „starosti“ muÏského pokolenia, ktoré b˘vali zamerané na
zháÀanie kvietkov v predjarn˘ch dÀoch roka. Sviatky sa me-
nia. Bohatá ponuka v kvetinárstvach nám pripomína sviatky
znovu obnovené, ale nekompromisná reklama aj sviatky pre
nás netradiãné a zamerané viac na komerciu. Pri listovaní 
v albume spomienok si nevdojak spomínam aj na nie vÏdy jed-
noduché zháÀanie viazaniãky sneÏienok ãi kytiãky narcisov,
ktoré „musel“ kaÏd˘ muÏ priniesÈ, aby nevyzeral, Ïe zabudol.
Doba sa mení a tento rok tieÏ nie je typick˘. Vo voºnej prírode
je uÏ viac kvetov, ako si toto roãné obdobie Ïiada, o ponuke
vo v˘kladoch kvetinárskych salónov nehovoriac.

Nie v‰etko sa v‰ak vybaví podaním kytiãky. Je to otázka
dennej slu‰nosti, taktu a ºudského citu, ktor˘mi moÏno preja-
viÈ úctu Ïenám. Neºahko sa vysloví poklona tak, aby nevyzne-
la naprázdno. Nielen v tento deÀ. Ste pre nás nenahraditeºné
a bez kaÏdej jednej z vás by bol Ïivot pust˘ a prázdny. Verím,
Ïe va‰i partneri, deti, priatelia a kolegovia to svojím správaním
dokazujú.

Îivot skutoãne r˘chlo ubieha a v‰etci sme na svete akosi
krátko. Nekazme si dni zbytoãn˘mi svármi, ohováraním a ne-
vraÏivosÈou. Buìme k sebe viac ohºaduplní. Skúsme ÈaÏkosti,
ktoré si nesieme kaÏd˘ svojím dielom, zvládaÈ s pocitom po-
hody v rodine i na pracovisku. 

Îelám vám, váÏené dámy, aby ste sa na nás mohli vÏdy
spoºahnúÈ. Îelám vám, aby ste s pocitom priateºstva a istoty
kráãali po boku v‰etk˘ch va‰ich blízkych, nielen v ústrety blí-
Ïiacej sa jari roku 2007.

MIKULÁ· LÁTEâKA, rektor

Ocenenie ná‰mu
pedagógovi

Newspaper of the Slovak
University of Agriculture 

in Nitra 
Volume 51, Number 12, March 9, 2007

INSIDE
� Inauguration Ceremony 

of our Deans page 1
� About Publishing 

and Quotations 1
� Listeriosis – Causation of 

Disease, Risk and Prevention 2
� Renewable Energy 

Resources – Current Issues 2
� Objectives of Fruit 

and Vegetable Market Reform 2
� International Projects 

Presentation 2
� Tirol´s Experiences 

with Student Pen 3
� University Sport 4

Na aktuálnu tému

LISTERIÓZA

je problém

bezpeãnosti

potravín

ãítajte na 2. strane

Za prítomnosti akademickej obce a hostí si novozvolené spektability prevzali de-
kanské reÈaze, symboly svojich fakúlt. Foto: za

Otázka hodnotenia kvality vysokej ‰koly ako vedeckov˘skumnej in‰titúcie je mi-
moriadne zloÏitá a moÏno k nej pristupovaÈ z rôznych aspektov. V prostredí sloven-
sk˘ch (ale aj zahraniãn˘ch) vysok˘ch ‰kôl sa v˘znamn˘m hodnotiacim kritériom
stali publikaãné aktivity zamestnancov a s nimi súvisiace ohlasy, najmä citácie.



Pod t˘mto názvom sa 23. februára konal seminár, organizovan˘ Centrom pro-
gramov EÚ Fakulty ekonomiky a manaÏmentu. Jeho úãastníkmi boli zamestnanci
fakulty, jej doktorandi a ‰tudenti.

(Dokonãenie z 1. str.)

K reforme trhu s ovocím a zeleninou

Bude na SPU alternatívne vykurovanie?

Za Róbertom ·imonãiãom

Publikaãná ãinnosÈ a citácie I.

Medzinárodné programy EÚ na FEM

www.uniag.sk

RADI UVEREJ≈UJEME
Pri príleÏitosti 60. v˘roãia vzniku V˘-

skumného a ‰ºachtiteºského ústavu ze-
miakarského vo Veºkej Lomnici sa 1.
marca konalo slávnostné zasadnutie je-
ho vedeckej rady spojené s medziná-
rodnou konferenciou, na ktorej vystúpili
aj na‰i pedagógovia, prof. Milan BeÏo a
doc. Ján Franãák. Prorektor prof. Ján
Tomá‰ odovzdal ústavu Striebornú me-
dailu SPU za spoluprácu v oblasti ‰ºach-
tenia a rozvoja technológie pestovania
zemiakov na Slovensku a riaditeº V·UZ
Ing. Július Dani‰ ìakovn˘ list na‰ej uni-
verzite v tom istom duchu. 

MARO· KORENKO, KSaVS

Vykurovanie na na‰ej univerzite bolo
pôvodne rie‰ené na základe pevn˘ch pa-
lív, tento systém sa zmenil pred desiatimi
rokmi. Namiesto pôvodn˘ch ‰iestich kot-
lov boli vybudované tri nové s t˘m, Ïe vy-
robená horúca para sa rozvádza po ce-
lom areáli ‰koly do siedmich v˘menníko-
v˘ch staníc. Náklady na vykurovanie sú
vysoké. „V roku 2005 sme na na‰ej ‰ko-
le spotrebovali dva milióny tristotisíc met-
rov kubick˘ch plynu, ão nás stálo 23 mi-
liónov korún,“ informuje prof. Húska. Ne-
priaznivá situácia vzniká s dopravovaním
tepla cez rieku do ‰tudentského domova
MladosÈ. „V tejto lokalite preto plánujeme
vybudovaÈ samostatné vykurovacie sys-
témy.“ KeìÏe vykurovanie parou je me-
nej efektívne ako horúcou vodou, prv˘m
plánom pri rie‰ení tohto problému je
prejsÈ na spomínané vykurovanie horú-
cou vodou. Znamenalo by to nevyhnut-
nosÈ vymeniÈ v‰etky potrubia za objemo-
vo väã‰ie. „Na‰ím zámerom je vybudovaÈ
alebo zrekon‰truovaÈ tepelné hospodár-
stvo univerzity tak˘m spôsobom, aby ce-
l˘ areál vrátane ‰tudentského domova A.
Bernoláka bol vykurovan˘ z centrálnej
kotolne. Existujúce tri plynové kotle upra-
viÈ tak, aby sa mohli zatopiÈ a zaãaÈ vyrá-
baÈ horúcu vodu. Odtiaº urobiÈ rozvody do

‰ok sveta spolu reprezentuje iba 12,2 %) z
celkového poãtu 291 hodnoten˘ch titulov
(údaj z roku 2006).

- V‰eobecne známym nedostatkom WoS
je preferovanie ãasopisov publikovan˘ch v
angliãtine. Napriek tomu, Ïe angliãtina sa
stala jazykom vedy a beÏne ju pouÏívajú aj
ãasopisy vychádzajúce v neanglicky hovo-
riacich krajinách, stále existuje mnoÏstvo
kvalitn˘ch publikácií v in˘ch jazykoch. Uve-
den˘ problém sa net˘ka len jazykov mal˘ch
národov, ako je slovenãina, ale aj ‰paniel-
ãiny, nemãiny ãi francúz‰tiny. Problémom,
ako získaÈ spoºahlivé údaje, môÏe byÈ aj vy-
soká chybovosÈ databázy. V literatúre sa
uvádza aÏ sedempercentná. Sú to najmä
chybné zápisy mien, uvádzanie iba prvého

autora a s t˘m súvisiaca problematická
identifikácia ìal‰ích autorov, chybne uve-
dené ãísla, rok vydania, strany a pod. Tieto
nedostatky si v‰imne kaÏd˘, kto s databá-
zou systematickej‰ie pracuje. 

Samozrejme, vy‰‰ie napísané nemá za
cieº zniÏovaÈ v˘znam citácií vo WoS ãi IF
ãasopisov. Ak v‰ak máme vychádzaÈ z
t˘chto údajov pri akomkoºvek hodnotení ãi
porovnávaní, treba braÈ do úvahy ich vlast-
nosti. Odborníci z oblasti bibliometrie sa
napríklad zhodujú aj v tom, Ïe IF nie je
vhodn˘ na hodnotenie jednotlivcov ãi hod-
notenie na národnej úrovni, môÏe byÈ v‰ak
veºmi uÏitoãn˘ pri hodnotení na nadnárod-
nej úrovni, resp. porovnávaní v rámci urãi-
tého vedného odboru. 

Mgr. BEÁTA BELLÉROVÁ, riaditeºka SlPK
Pokraãovanie nabudúce

âo je to?
Listerióza je ochorenie z potravín, zná-

me uÏ viac ako 35 rokov. Jej v˘skyt sa v
posledn˘ch rokoch vo väã‰ine európ-
skych ‰tátov uvádza v rozmedzí od 2 do
10 prípadov na 1 milión obyvateºov. V
âeskej republike bolo v roku 2005 hláse-
n˘ch 15 ochorení s jedn˘m úmrtím, v ro-
ku 2006 to uÏ bolo 80 prípadov a 13 úmr-
tí, v tomto roku ochorelo uÏ 7 ºudí.
Incidencia listeriózy sa v EÚ zvy‰uje.
Zatiaº ão v roku 2001 bolo spolu 910 o-
chorení, v roku 2004 uÏ 1264 a v roku
2005 aÏ 1439. Znamená to medziroãn˘
nárast o 14 %. V roku 2005 bolo najviac
prípadov listeriózy zaznamenan˘ch v
Nemecku (510). V poãte prípadov tohto
ochorenia na 100 tisíc obyvateºov je v‰ak
na prvom mieste Dánsko (0,9 prípadov) a
Belgicko (0,8 prípadov) za rok 2005.

Ako k nej dochádza?
K nakazeniu listériami dochádza poÏi-

tím kontaminovan˘ch potravín, novoro-
denci sa môÏu nakaziÈ uÏ v priebehu te-
hotenstva, ak v tejto dobe matka konzu-
muje kontaminované potraviny. Inkubaã-
ná doba je pomerne dlhá, od 3 aÏ do 70
dní v závislosti od infekãnej dávky, viru-
lencie baktérie a zdravotného stavu kon-
zumenta. Choroba je ‰pecifická t˘m, Ïe
nemá typické klinické prejavy. Prebieha
najprv formou ºah‰ích chrípkov˘ch prí-
znakov, ako je horúãka, bolesÈ svalov,
nechutenstvo a hnaãka. Neskôr sa môÏu
objaviÈ k⁄ãe, bolesti hlavy alebo zmäte-
nosÈ. U tehotn˘ch Ïien môÏe ochorenie
spôsobiÈ potrat alebo infekciu plodu a tieÏ
predãasn˘ pôrod.

Diagnóza ochorenia sa stanoví na zá-

klade laboratórneho vy‰etrenia krvi, moz-
govo-miechového moku, v˘teru z mandlí,
po‰vy alebo plodovej vody. V˘sledky vy-
‰etrenia sú spravidla k dispozícii za 24 aÏ
48 hodín, v závislosti od pouÏitej metódy.
Okrem druhu Listeria monocytogenes,
ktor˘ je nebezpeãn˘ pre ãloveka, existujú
aj ìal‰ie druhy, L. inocua, L. ivanovii, L.
seeligeri, L. welshimeri a L. grayi, pato-
génne pre preÏúvavce a iné zvieratá.
Mortalita sa pohybuje okolo 20-30 %, pri-
ãom tretinu z toho predstavuje perinatál-
na listerióza a dve tretiny listerióza u do-
spel˘ch osôb.

Rizikové skupiny populácie sú teda te-
hotné Ïeny, novorodenci, osoby s onkolo-
gick˘mi ochoreniami, diabetom, ochore-
ním obliãiek a peãene, osoby s HIV/AIDS,
osoby podstupujúce dlhodobú lieãbu kor-
tikoidmi a star‰í ºudia.

Riziká a prevencia 
Medzi rizikové potraviny patrí surové

mäso, surové alebo nedostatoãne tepel-
ne o‰etrené mlieko, tepelne neopracova-
né mäsové v˘robky, mlieãne v˘robky z
nepasterizovaného mlieka, v˘robky stu-
denej kuchyne, ryby a v˘robky z nich,
mraziarenské v˘robky, ãerstvá, nedosta-
toãne umytá alebo neumytá zelenina,
spracovaná zelenina, cukrárenské v˘rob-
ky s vajeãnou náplÀou.

Predchádzanie vzniku ochorenia z po-
travín nevyÏaduje Ïiadne ‰pecifické o-
patrenia, dostatoãnou prevenciou je do-
drÏiavanie základn˘ch poÏiadaviek osob-
nej hygieny a bezpeãná manipulácia s
potravinami. Treba zabrániÈ kríÏovej kon-
taminácii, oplachovaÈ pracovné plochy
vodou, um˘vacím alebo dezinfekãn˘m

V ostatn˘ch dÀoch sa aktuálna otázka bezpeãnosti potravín preniesla aj na
Slovensko, a to najmä s potravinami dovezen˘mi paradoxne z krajín EÚ, pri ktor˘ch
by mal byÈ funkãn˘ systém úradnej kontroly potravín, ako aj tzv. r˘chly v˘straÏn˘
systém, ktor˘ by problém mali zachytiÈ.

prípravkom, keìÏe listéria má schopnosÈ
priºnúÈ k pracovn˘m a technologick˘m
povrchom.

V˘robcovia potravín by mali v tejto sú-
vislosti urobiÈ revíziu postupov zaloÏe-
n˘ch na HACCP, v súlade s Nariadením
Komisie (ES) ã. 2073/2005 overovaÈ, ãi
v˘robky, ktoré predstavujú riziko v˘skytu
Listeria monocytogenes pre verejné zdra-
vie, zodpovedajú predpísan˘m mikrobio-
logick˘m poÏiadavkám, ãi analyzujú tren-
dy v˘sledkov vy‰etrení a pod. TaktieÏ tre-
ba pravidelne overovaÈ úãinnosÈ sanitaã-
n˘ch postupov vo vzÈahu k eliminácii Lis-
teria monocytogenes, kontrolovaÈ dodr-
Ïiavanie predpísan˘ch teplôt uchováva-
nia surovín a potravín. Spotrebitelia by
mali predov‰etk˘m dodrÏiavaÈ osobnú hy-
gienu, hygienu pracovn˘ch plôch v ku-
chyni, dôkladne um˘vaÈ ovocie a zeleni-
nu, nenechávaÈ rozmrazovaÈ potraviny pri
izbovej teplote, nakúpené potraviny
správne skladovaÈ a nenechávaÈ mäkké
zrejúce syry „dozrieÈ“ pri izbov˘ch teplo-
tách. Len teplota min. 75 °°C po dobu min.
5 minút v celom objeme pripravovaného
pokrmu usmrtí prípadné mikroorganizmy,
studené pokrmy treba udrÏiavaÈ pri teplo-
te do 4 °°C a teplé pokrmy nad 65 °°C.

PrítomnosÈ a v˘skyt ochorenia predsta-
vuje trojuholník rizika: zv˘‰ená vníma-
vosÈ, resp. zníÏená imunita, väã‰ie mnoÏ-
stvo listérií a patogénne vlastnosti kmeÀa
baktérií. 

Tieto, ako i ìal‰ie poznatky o alimen-
tárnych ochoreniach získavajú aj na‰i
‰tudenti v rámci v˘uãby predmetu ocho-
renia z potravín, aby v prvom rade vedeli
odhadnúÈ riziko akéhokoºvek ochorenia a
aplikovaÈ preventívne opatrenia pri v˘ro-
be, predaji a distribúcii potravín skôr, ako
by bola ohrozená bezpeãnosÈ potravín

Doc. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr.,
Katedra hygieny a bezpeãnosti potravín

v‰etk˘ch ‰iestich v˘menníkov˘ch staníc,“
hovorí prof. Du‰an Húska. Jednou z
moÏností, ako zníÏiÈ finanãné náklady na
vykurovanie, resp. udrÏaÈ ich na doteraj-
‰ej úrovni, je podºa neho vykurovanie
slamou alebo drevo‰tiepkou. „Existujúca
kotolÀa prevedená na horúcu vodu by
zostala a k nej by pribudol kotol na alter-
natívne palivá. Náklady na realizáciu toh-
to projektu odhadujeme na 40 miliónov
korún. Jedna z moÏností je prenajaÈ cel˘
vykurovací systém a v podmienkach pre-
nájmu zakotviÈ povinnosÈ zrekon‰truovaÈ
systém na základe poÏiadaviek univerzi-
ty v súlade so zníÏením emisného zaÈa-
Ïenia ovzdu‰ia,“ vysvetºuje profesor
Húska a dodáva, Ïe okrem in‰talácie kot-
la, zmeny systému z pary na horúcu vo-
du, vybudovania v˘menníkov˘ch zaria-
dení bude treba vyrie‰iÈ aj ìal‰ie otázky
spojené s drevo‰tiepkou – jej dopravou,
skladovaním, likvidáciou spalín a podob-
ne. „Máme veºké sady v Nitre, Oponi-
ciach a KolíÀanoch, bolo by moÏné uva-
ÏovaÈ aj o pestovaní r˘chlorastúcich dre-
vín na plochách ‰kolského podniku.
Profesor Milan Demo vybudoval experi-
mentálny objekt na testovanie r˘chloras-
túcich drevín zo ·védska a pokus zatiaº
prebieha úspe‰ne.“ Na vysadenie r˘chlo-

rastúcich drevín urãen˘ch na vykurova-
nie univerzity by podºa odborníkov bolo
treba najmenej 400 aÏ 600 hektárov
pôdy.

Alternatívne zdroje energie sú dnes
celosvetovou v˘zvou. Otázka ich vyuÏí-
vania je v‰ak oveºa zloÏitej‰ia, ako sa na
prv˘ pohºad zdá. Problémom je napríklad
znehodnocovanie pôdneho fondu, nená-
vratná strata Ïivín z pôdy a jej opotrebo-
vanie. Z podnetu úãastníkov seminára
preto vzi‰iel návrh, usporiadaÈ na SPU
vedeckú konferenciu o perspektívach vy-
uÏívania alternatívnych zdrojov energie v
podmienkach slovenského poºnohospo-
dárstva. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Európska komisia navrhla 24. januára 2007 ‰iroko koncipo-
vanú reformu spoloãnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou.
Má povzbudiÈ ìal‰ích pestovateºov, aby vstúpili do organizácií
v˘robcov (ìalej len OV) a poskytnúÈ t˘mto organizáciám ‰ir‰iu
paletu nástrojov na zvládanie krízového manaÏmentu, integrá-
cie sektoru ovocia a zeleniny do reÏimu jednotnej platby. Návrh
reformy si vyÏiada minimálnu úroveÀ investovania do opatrení
na ochranu Ïivotného prostredia, vy‰‰ie príspevky EÚ na eko-
logickú v˘robu i propagaãné opatrenia a zru‰enie subvencií na
v˘voz ovocia a zeleniny. Komisia dúfa, Ïe Rada a Parlament
schvália reformu, ktorá bude rozpoãtovo neutrálna, v prvom
polroku 2007 a umoÏnia, aby nadobudla úãinnosÈ v roku 2008.

Cieºom reformy je zv˘‰iÈ konkurencieschopnosÈ, ochrániÈ v˘-
robcov pred krízou, zv˘‰iÈ spotrebu, zníÏiÈ kolísanie príjmov,
zlep‰iÈ ochranu Ïivotného prostredia a zjednodu‰iÈ administra-
tívne pravidlá. Svetová zdravotnícka organizácia odporúãa kaÏ-
d˘ deÀ skonzumovaÈ 400 g ovocia a zeleniny. V súãasnosti tú-
to úroveÀ dosahuje len Grécko a Taliansko.

Je vhodné vedieÈ, Ïe v˘roba ovocia a zeleniny tvorí 3,1 %
rozpoãtu EÚ na poºnohospodárstvo a 17 % celkovej poºno-
hospodárskej v˘roby EÚ. Predpokladan˘ rozpoãet pre OV je
v súãasnosti okolo 700 miliónov eur. 

Mariann Fischerová–Boelová, eurokomisárka pre poºno-
hospodárstvo a rozvoj vidieka, v uveden˘ch súvislostiach
okrem iného poznamenala: „Ovocie a zelenina majú dôleÏitú
úlohu pri zlep‰ovaní stravovacích návykov obyvateºstva.
Preto chcem podporiÈ ich zv˘‰enú spotrebu“. 

V priebehu posledn˘ch desiatich rokov zaznamenal sektor
ovocia a zeleniny siln˘ tlak vysoko koncentrovan˘ch obchod-
n˘ch reÈazcov, ktoré zohrávajú v˘znamnú úlohu pri urãovaní
cien a dovoze v˘robkov, ktor˘ch podiel na trhoch narastá vìa-
ka zlep‰enej kvalite a pomerne nízkym cenám. 

Záverom treba uviesÈ, Ïe návrh reformy je veºmi ambicióz-
ny, ale na jeho skutoãné v˘sledky si budeme musieÈ e‰te
poãkaÈ.

BRANISLAV AUGUSTÍN, 2. FBP

Aktuálne otázky obnoviteºn˘ch zdrojov energie, to bola téma seminára na v˘-
roãnom zasadnutí ãlenov poºnohospodárskej sekcie SK – BIOM. Uskutoãnila sa 1.
februára a jedn˘m z bodov programu bola informácia prof. Ing. DU·ANA HÚSKU,
PhD., o zámeroch alternatívneho rie‰enia tepelného hospodárstva v areáli SPU.

nebolo vidno. Obãas sme diaºkarov skú‰ali
aj pomocou skú‰acieho stroja, ale nemali to
radi. Vedeli sa v‰ak vynájsÈ aj v tak˘chto
prípadoch. Jeden dobr˘ ‰tudent si sadol do
prvej lavice, ºavú ruku dal za hlavu a prsta-
mi ukazoval kolegom ãíslo správnej odpo-
vede. âoskoro som pri‰la na to, preão majú
v‰etci takmer rovnaké odpovede, ale nedra-
matizovala som to. Denní ‰tudenti, samoz-
rejme, nie v‰etci, radi “‰vindºovali“ t˘m spô-
sobom, Ïe sa snaÏili navzájom si vymeniÈ
otázky, svoje otázky poskytli kamarátovi a
podobne. Niektorí mali priam vzorne vypra-
cované Èaháky, predpokladala som, Ïe sa
pritom aspoÀ nieão aj nauãili. Nerada som
zo skú‰ok vyhadzovala, nerada som dávala
trojky. Chcela som, aby si rad‰ej pri‰li znám-
ky opraviÈ. Tí v‰ak poznali moje mäkké srd-
ce a snaÏili sa to niekedy aj zneuÏívaÈ.

Doc. Ing. VLASTIMILA PEVNÁ, CSc.
Pokraãovanie nabudúce.

Vrátim sa e‰te na skok do roku 1956.
Kolega Dobrovoda, srdcom vinohradník, sa
pote‰il, keì som od neho prebrala predná‰-
ky zo zeleninárstva a ako asistentka aj kon-
zultácie s diaºkov˘mi ‰tudentmi. Uãila som
ich rada, boli to v˘borní ‰tudenti. V‰etci bo-
li odo mÀa star‰í, ale to mi nevadilo. V tom
ãase bol medzi diaºkarmi aj budúci prof.
Andra‰ãík, v neskor‰om období tieÏ pracov-
ník katedry rastlinnej v˘roby. Pote‰ilo ma,
keì ma raz v ko‰ickom konzultaãnom stre-
disku poslucháãi D· – a neboli to fytotech-
nici – zahrnuli toºk˘mi otázkami, Ïe som
zme‰kala aj vlak do Nitry. Niekedy prichá-
dzali diaºkari z Ko‰íc na konzultácie aj do
Nitry. Cestovali v noci, na v˘uãbu chodili u-
navení a stalo sa, Ïe si niekedy aj zdriemli.
Bolo mi nápadné, Ïe jeden z nich, v tma-
v˘ch okuliaroch, drÏal hlavu vÏdy vzpriame-
nú, k˘m ostatn˘m kväckala dolu. Zistila
som, Ïe spal aj on, ale cez tmavé okuliare to

Z MOJICH SPOMIENOK IV. 

DÀa 26. januára 2007 zomrel doc. MUDr.
RÓBERT ·IMONâIâ, CSc., popredn˘ od-
borník na v˘Ïivu ºudí. Svojou prácou aktív-
ne prispel aj k formovaniu ‰tudijného pro-
gramu V˘Ïiva ºudí na na‰ej univerzite, no
stretávali sme ho aj ako predsedu komisií
‰tátnych závereãn˘ch skú‰ok.

V˘znamná, cenná a rozsiahla bola aktivi-
ta MUDr. ·imonãiãa na úseku preventívne
orientovanej v˘Ïivy, a to v pozícii rie‰iteºa,
koncepãného, koordinaãného a riadiaceho
pracovníka, pôsobiaceho vo funkcii riaditeºa
V˘skumného ústavu v˘Ïivy v Bratislave. Na
v˘chove nov˘ch vedeck˘ch pracovníkov sa
podieºal ako ‰koliteº, ale aj oponent kandi-
dátskych a doktorandsk˘ch dizertaãn˘ch
prác. Svoju pedagogickú ãinnosÈ dlhodobo

rozvíjal v rámci Slovenského ústavu pre
do‰koºovanie lekárov, neskôr Slovenskej
postgraduálnej akadémie medicíny v Bratis-
lave a Ko‰iciach a v˘znamne sa tak zapájal
do procesu zvy‰ovania odbornosti mlad˘ch
lekárov z vnútorného lekárstva, dietológie,
diabetológie (porúch látkovej premeny a v˘-
Ïivy) a gastroenterológie. V ostatn˘ch ro-
koch mimoriadne tvorivo pôsobil najmä v
rámci Programu ozdravenia v˘Ïivy oby-
vateºstva SR, ktorého bol hlavn˘m autorom.
Doc. ·imonãiã bol za svoju prácu ocenen˘
mnoh˘mi v˘znamn˘mi rezortn˘mi aj celo-
spoloãensk˘mi vyznamenaniami. 

âesÈ jeho pamiatke!
Doc. MUDr. IGO KAJABA, CSc. 

Doc. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr.

S úvodn˘m slovom vystúpil dekan fakulty,
prof. P. Bielik. Rie‰itelia potom predstavili
svoje projekty, ich ciele, v˘sledky, prínos pre
fakultu i univerzitu, ako aj moÏnosÈ vyuÏitia
v˘sledkov v praxi. Nevyhli sa ani problémom
a zároveÀ sformulovali návrhy opatrení a
odporúãaní pre budúcnosÈ.

Doc. J. Pokrivãák predstavil projekty
TRADEAG (Poºnohospodárske obchodné
dohody), IPTS tender (Anal˘za dopadu re-
formy SPP EÚ na hlavné poºnohospodárske
komodity) a AGMEMOD 2020 (Modelovanie
poºnohospodárstva ãlensk˘ch ‰tátov EÚ a
krajín v˘chodnej Európy), ako aj ich rie‰ite-
ºov, doc. ª. Bartovú, Ing. P. Ciaiana, Ing. D.
Drabika a Ing. A. Qinetiho.

Zaujímavé v˘sledky z rie‰enia vzdeláva-
cích projektov prezentovali aj ìal‰í rie‰itelia,
doc. M. UÏáková, prof. ª. Nagyová, doc. E.
Horská, Ing. D. Moravãíková a prof. P. Bie-
lik. Okruh problémov súvisel s problemati-
kou cash flow, slabého vybavenia kniÏnice
SPU, nedostatoãného prístupu k vedeck˘m
databázam, ale aj úãasÈou na rie‰ení ta-
k˘chto projektov, ktorá sa nezohºadÀuje pri
rozdeºovaní úväzkov priamej v˘uãby. „Z hºa-
diska skvalitnenia rie‰enia projektov sa tre-
ba zamyslieÈ nad otázkou men‰ej zaÈaÏe-
nosti priamou v˘uãbou rie‰iteºov projektov.
Trendom je racionalizácia v˘uãby, rozloÏe-
nie kapacít na v˘skum a v˘uãbu a ich do-
statoãné ohodnotenie,“ zdôraznila prode-
kanka FEM, prof. Z. Sojková. 

FEM rie‰ila od roku 2003 aÏ po súãas-
nosÈ s finanãnou podporou EÚ päÈ v˘skum-
n˘ch, 20 vzdelávacích medzinárodn˘ch pro-
jektov a ‰tyri projekty financované zo zahra-
niãn˘ch zdrojov, Vy‰ehradského fondu,
Open Society Foundation, Rakúskeho infor-
maãného centra pre vedeckú spoluprácu a
ìal‰ie. Medzinárodné vzdelávacie projekty

rie‰i fakulta najmä v rámci programov Leo-
nardo da Vinci, Jean Monnet a Ceepus.
FEM sa v rámci slovensk˘ch univerzít môÏe
pop˘‰iÈ najväã‰ím poãtom (5) nositeºov
grantu Jean Monnet Modul. „V˘znamn˘ prí-
nos pre získanie praktick˘ch skúseností v
zahraniãí priná‰ajú mobilitné projekty
Leonado da Vinci pre ‰tudentov FEM. V sú-
ãasnosti sú aktívne dva mobilitné projekty v
koordinácii dekana P. Bielika. ·tudenti majú
moÏnosÈ rozvíjaÈ svoje zruãnosti v oblasti
podnikového manaÏmentu, ekonomického a
marketingového v˘skumu v zahraniãn˘ch
partnersk˘ch in‰titúciách v Nemecku, Írsku,
âeskej republike, Belgicku a vo Veºkej Bri-
tánii,“ informuje prof. A. Bandlerová. Dodá-
va, Ïe na rie‰ení medzinárodn˘ch projektov
FEM má v˘znam˘ podiel CIKT pod vedením
RNDr. D. Tóthovej, ktoré je aktuálne zapoje-
né do rie‰enia pilotného projektu Leonardo
da Vinci Teaching and Learning in Virtual
Learning Environments for Water Manage-
ment. 

K prínosom seminára patria jednoznaãne
formulované závery a odporúãania, v kto-
r˘ch sa kon‰tatuje, Ïe aktívna úãasÈ na rie-
‰ení projektov je cesta, ako získavaÈ finanã-
né prostriedky na efektívne plnenia v˘skum-
n˘ch a vzdelávacích cieºov fakulty. „ÚãasÈou
zamestnancov FEM v tak˘chto projektoch
sa efektívne rozvíjajú kontakty medzi in‰titú-
ciami so spoloãn˘m odborn˘m záujmom,
ãím sa zvy‰uje prestíÏ fakulty aj univerzity,“
podãiarkuje A. Bandlerová. 

Nové moÏnosti spolupráce v rámci Pro-
gramu celoÏivotného vzdelávania na roky
2007-2013 predstavila v závere seminára
Ing. L. Drenková. V˘stupom z podujatia bu-
de kompendium, ktoré poskytne súhrn v˘-
skumn˘ch a vzdelávacích projektov na FEM
od roku 2003 po súãasnosÈ. -rch-

Listerióza – problém 
bezpeãnosti potravín
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Fakulta biotechnológie a  potravinárstva
(FBP) a  Mechanizaãná fakulta (MF) spo-
loãne zorganizovali 1. akademick˘ ples.
Uskutoãnil sa 23. februára v priestoroch
Spojenej ‰koly na Slanãíkovej ulici a zú-
ãastnilo sa na Àom okrem vzácnych hostí
dvesto zamestnancov a ich rodinn˘ch prí-
slu‰níkov. 

Dôvod, preão sa rozhodli usporiadaÈ
spoloãn˘ ples, prezradil v príhovore prof.
Jaroslav Kováãik, prodekan FBP. „Dôvo-
dov bolo viacero: prv˘, Ïe FBP si v tomto
roku pripomenie 5. v˘roãie svojho vzniku,
druh˘m dôvodom je pekná iniciatíva kole-
gov z MF, aby sme sa nestretávali len pri
pracovn˘ch povinnostiach, ale aby sme sa
vzájomne spoznali aj pri spoloãnej zábave
a  tanci. No a tretím váÏnym dôvodom je
my‰lienka  podporiÈ iniciatívu na obnovenie
celouniverzitn˘ch plesov, ktoré sa v minu-
losti konali pod zá‰titou rektora a mali mi-
moriadne vysokú  kultúrnu a spoloãenskú
úroveÀ.“

Otvorenie kultúrneho programu patrilo
‰tandardn˘m tancom – waltzu, valãíku a
tangu v podaní reprezentantov
Nitrianskej akadémie tanca –
Zuzany a Juraja. Potom parket o-
Ïil piatimi latinskoamerick˘mi
tancami, ktoré predviedol taneã-
n˘ pár na medzinárodnej úrovni,
Iºja z Bieloruska a Michaela z
Bratislavy. Mimoriadnemu úspe-
chu sa te‰il aj detsk˘ pár z taneã-
ného krúÏku Talentíãek T· Echo
v Nitre. ·esÈapolroãná Lenka
Modoryová a päÈroãn˘ Dávidko
Sedmák oãarili anglick˘m valãí-
kom a jivom. „Obaja boli úÏasní,
Dávidko v perfektnom fraku a

SúÈaÏíme s E – KU
Dnes máme pre vás

pripravenú ìal‰iu sú-
ÈaÏnú otázku z oblasti
interkultúrnej komuni-
kácie. 

Ing. Milan Kováã, ve-
dúci pracovník úspe‰nej slovenskej fir-
my, predstavoval svoj projekt na me-
dzinárodnej konferencii v nemeckom
Hamburgu. Pripravil si perfektnú pre-
zentáciu. Takmer v‰etci ho pozorne po-
ãúvali s v˘nimkou francúzskych úãast-
níkov. Ing. Kováã dosÈ znervóznel a pri
pohºade na Francúzov si pomyslel:

a) nezhodujú sa s mojou prezentá-
ciou,

b) asi som ich nezaujal,
c) sú zaujatí a diskutujú o mojom

projekte.
Svoje odpovede posielajte do 19. 3.

na adresu redakcia@polnohospodar.sk.
Na jedného v˘hercu ãaká v˘kladov˘
anglick˘ slovník s interaktívnym CD,
ktor˘ do súÈaÏe venoval E – KU In‰titút
jazykovej a interkultúrnej komunikácie
v Nitre.

Ak si ‰tudent SPU alebo UKF v Nitre, sta-
ãí, ak nakúpi‰ v termíne od 19. 3. do 30. 4.
2007 ak˘koºvek tovar ãi sluÏbu od 0,50 Sk v
CENTRO NITRA, ponechá‰ si pokladniãn˘
blok a zachytí‰ fotoaparátom, ako si vyuÏil
svoj nákup v ‰tudentskom Ïivote. 

Finále súÈaÏe:
máj 2007 - CENTRO NITRA - program v

rámci Nitrianskych univerzitn˘ch dní spojen˘
s v˘stavou súÈaÏn˘ch fotografií, zábavou a
vyhlásením v˘sledkov.

Podmienky:
- pokladniãn˘ blok od tovaru* zakúpeného 

v CENTRO NITRA 
- fotografia zachytávajúca vyuÏitie nákupu 
- platn˘ ‰tudentsk˘ preukaz alebo index po-

slucháãa SPU alebo UKF

Uzávierka:
- 30. apríla 2007. 

SúÈaÏné fotografie budú uverejnené na
webovej stránke CENTRO NITRA. Originali-
tu a nápaditosÈ ohodnotí odborná porota a
hlasujúci na internete!

SÚËAÎ ‰tartuje uÏ 19. marca! UkáÏ, ako
Ïije prav˘ ‰tudent a hraj o lákavé ceny! 

*Nákup sa nevzÈahuje na alkoholické nápoje a
cigarety.

Financie na realizáciu spoloãensk˘ch
stretnutí a podujatí dnes jednoducho nie
sú. Ak sa aj nejaké nájdu, tak ich v˘‰ka ani
zìaleka nepokryje komplexnú realizáciu
jedného podujatia, nieto plán na cel˘ aka-
demick˘ rok. Ako nájsÈ rie‰enie z tejto, na
prv˘ pohºad nerie‰iteºnej situácie a získaÈ
zdroj na dofinancovanie aktivít?

Na‰Èastie, e‰te stále existujú in‰titúcie
podporujúce ‰tudent-
ské projekty a aktivity a
pomocou nich sa darí
nedostatok financií kom-
penzovaÈ. Jednou z nich
je aj Slovenská sporiteº-
Àa. Spolupráca medzi Àou a SPU je vhod-
n˘m príkladom na to, Ïe veta: „Kde je vôºa,
tam je aj cesta!“, niã nestratila zo svojej
pravdivosti.

P˘tate sa AKO? MoÏno to bude vyzeraÈ
veºmi jednoducho: „OsloviÈ nejakého spon-
zora. Nejakú in‰titúciu!“ Ale tak˘m jedno-
duch˘m sa to naozaj len zdá. Musíte maÈ v
prvom rade schopn˘ tím kreatívnych ºudí.
V˘sledkom ich snaÏenia poãas dlh˘ch po-
rád, rozhovorov a korekcií je tzv. projekt.
Je to prehºad spoloãensk˘ch, kultúrnych,

‰portov˘ch aktivít, stretnutí, v˘stav - plánu,
ktor˘ zostavil realizaãn˘ tím, samozrejme s
primeran˘m vysvetlením a zdôvodnením.
Projekt musí maÈ poÏadovanú formu a mu-
sí reprezentovaÈ a ‰íriÈ dobré meno SPU.
Po obhájení a schválení na rektoráte uni-
verzity sa predloÏí konkrétnej in‰titúcii, ta-
kej, ktorá má vo svojich prioritách aj pod-
poru kultúrnej a ‰tudentskej ãinnosti. A ta-

kou in‰titúciou je Slo-
venská sporiteºÀa.

Nám sa to podarilo.
Spolupráca Slovenskej
sporiteºne a SPU je Ïi-
v˘m dôkazom toho, Ïe

v dne‰nom svete tvrdej ekonomiky a ob-
chodu sa nezabúda ani na „potravu pre
rozvoj ducha“. Finanãná pomoc, aj keì nie
vysoká, je urãite tou správnou injekciou pre
chorºavejúcu kultúru, ktorú zaãne rozkla-
daÈ vírus menom „nedostatok financií“. Je
prvou lastoviãkou, ktorá, dúfame, pomôÏe
zlep‰iÈ, skvalitniÈ a sprístupniÈ moÏnosti ‰tu-
dentov organizovan˘ch v Klube kultúrnej a
záujmovej ãinnosti a v‰etk˘ch ‰tudujúcich
ãi pracujúcich na na‰ej alma-mater.

Záverom by som chcel poìakovaÈ Slo-
venskej sporiteºni za podporu ‰tudent-
sk˘ch aktivít na SPU a vysloviÈ nádej, Ïe
na‰a spolupráca pri reprezentácii SPU a
mesta Nitry bude úspe‰ne pokraãovaÈ a jej
v˘sledkom budú mnohé ìal‰ie aktivity, kto-
ré prispejú k zv˘‰eniu kreditu SPU v regio-
nálnom aj celoslovenskom meradle. 

Mgr. VLADIMÍR NEIRURER, vedúci KKaZâ

skvelú súÈaÏ s CENTRO NITRA, Slovenskou poºnohospodárskou univerzitou
a Univerzitou Kon‰tantína Filozofa pod názvom

·tuduj s CENTRO NITRA!

V ZRKADLE...
jedna z nás

Ing. ALENA 
JANâU·KOVÁ,
kvestorka

Miesto narodenia:
Solãianky, 
okr. Topoºãany

Vek: 50 rokov

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Záujem o budúcu profesiu sa obyãaj-

ne u detí mení v závislosti od toho, aké
osobnosti v urãit˘ch ãasov˘ch obdo-
biach pôsobia priamo alebo sprostred-
kovane v ich okolí. TakÏe i ja som chce-
la byÈ najskôr záhradníãkou a neskôr
uãiteºkou. 

� âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-
brali práve túto oblasÈ?

Svoje detstvo som preÏila v krásnom
prostredí malej dedinky lokalizovanej na
západnom Slovensku, kde boli ºudia
veºmi úzko spojení s prírodou a od pr-
vopoãiatku sa orientovali na poºnohos-
podársku v˘robu a v‰etko, ão s Àou sú-
viselo. Práve tento moment, a do urãitej
miery i rada rodiãov, prispeli k tomu, Ïe
po skonãení gymnázia som pokraãova-
la v ‰túdiu na Prevádzkovo–ekonomic-
kej fakulte Vysokej ‰koly poºnohospo-
dárskej v Nitre.

� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
Pracovné zaradenia, v ktor˘ch som

poãas vy‰e dvadsiatich rokov na univer-
zite pôsobila, neboli takého charakteru,
kde si ãlovek môÏe povedaÈ: „Zákonom
predpísan˘ ãas a dosÈ!“ Ale som pre-
svedãená, Ïe s t˘mto javom sa stretá-
vajú v‰etci moji kolegovia vo vedúcich
funkciách. 

� Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ?

Je dravá, odváÏna, ambiciózna, plná
ideálov, predstáv a snov. MládeÏ v‰ak
vÏdy opl˘vala t˘mito vlastnosÈami, sú
pre Àu charakteristické, nedeformované
skúsenosÈou a opatrnosÈou. 

� Aké vlastnosti na kolegoch vám im-
ponujú a aké sa vám nepáãia?

CieºavedomosÈ, húÏevnatosÈ, hu-
mánnosÈ, schopnosÈ nadchnúÈ sa pre
dobrú vec a nainfikovaÈ t˘m aj ostat-
n˘ch. Druhú stranu mince predstavuje
povrchnosÈ, zlomyseºnosÈ, snaha po po-
mste za kaÏdú cenu, vypoãítavosÈ, intri-
gánstvo ...

� S k˘m by ste sa radi stretli a poroz-
právali?

V skutoãnosti s priateºmi z detstva,
ktorí sa rozutekali po celom Slovensku
a niektorí i do zahraniãia. Imaginárne s
Janet Martinelli, riaditeºkou publikaãnej
sekcie Brooklynskej botanickej záhrady,
ktorej zásluhou vy‰la krásna obrazová
encyklopédia rastlín celého sveta. 

� âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Ako Ïenu a matku ma trápi vzrastajú-

ca ºahostajnosÈ voãi druh˘m ºuìom, ná-
rast násilia, agresivity a preferovanie ta-
k˘ch „hodnôt“ ako bohatstvo za kaÏdú
cenu, moc a iné reality sveta, ktor˘ nás
obklopuje. Keby som mala tú moÏnosÈ,
snaÏila by som sa tieto negatívne javy
odstrániÈ, alebo aspoÀ zmierniÈ ich do-
pad na in˘ch.

� âo radi ãítate?
âasu na ãítanie v klasickom poníma-

ní mám v poslednom období veºmi má-
lo, dalo by sa povedaÈ, Ïe takmer Ïiad-
ny. Moje ãitateºské aktivity smerujú v pr-
vom rade do odborn˘ch oblastí, potreb-
né a dôleÏité je získavaÈ i prehºad o
v‰eobecnom dianí doma i vo svete. Na
krásnu literatúru si rezervujem priestor
poãas dovolenkov˘ch a sviatoãn˘ch
dní. Vtedy rada siahnem po niektorej z
kníh od Selmy Lagerlöfovej ãi Sigrid
Undsetovej.

� Ako si dobíjate energiu?
E‰te pred niekoºk˘mi rokmi túto funk-

ciu spæÀalo ãítanie kníh. Dnes si to uÏ
vyÏaduje zapojiÈ aj fyzické aktivity za-
merané na prácu v záhrade a prechádz-
ky v prírode v kaÏdom roãnom období.

� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ?

Áno mám. A pokojne môÏete v otáz-
ke pouÏiÈ i mnoÏné ãíslo.

� Aké máte koníãky?
Záhrada, príroda, zbieranie zaujíma-

v˘ch v˘rokov a my‰lienok nielen sláv-
nych ºudí.

� Aká je dovolenka va‰ich snov?
Dovolenka mojich snov je spojená s

tich˘m horsk˘m prostredím a chatou si-
tuovanou ìalej od civilizácie. Doba po-
bytu by nemala byÈ krat‰ia ako dva t˘Ïd-
ne. -rch-

âÍTALI SME
·tudentská osobnosÈ roka je z STU

Volá sa MARTIN WEIS a je doktoran-
dom na FEI STU v Bratislave. Prvenstvo
získal v kategórii matematicko-fyzikálne
vedy a informatika za rok 2005-2006.

Projekt ·tudentská osobnosÈ roka
existuje vo vy‰e 80 krajinách sveta a na
Slovensku sa uskutoãnil uÏ jeho tretí
roãník. Podujatie organizuje Slovenská
komora mlad˘ch, podporuje ho SAV,
Slovenská rektorská konferencia i prezi-
dent republiky. Je to národná súÈaÏ mla-
d˘ch talentovan˘ch ºudí z oblasti vedy,
v˘skumu, ale napríklad aj zo ‰portu. Jej
cieºom je vyzdvihnúÈ mladé slovenské
osobnosti, ich nadanie, cieºavedomosÈ,
úspe‰nosÈ, predstaviÈ ich ‰irokej verej-
nosti doma, ale aj v zahraniãí.
(SPEKTRUM - STU Bratislava, január 2007)

Znovu sa zaãal semester.
Prvé ráno, prvé cviká ...

Práve je ãas obeda,
ale keìÏe som si zabudol
oraziÈ obed, idem to skú-
siÈ na doplnkovú stravu.

Mohol som rátaÈ s t˘m, Ïe v na‰ich jedál-
Àach sú od 12.30 nepredstaviteºné "‰óry."
K˘m by som tento rad vystál, buì by som
odpadol od hladu, alebo by ma pre‰la
chuÈ do jedla. Nevadí, veì v ·D MladosÈ
máme na‰e ‰tudentské véãko, kde bude
iste nieão chutné v ponuke. Tu s hrôzou
zisÈujem, Ïe kuchyÀa je zru‰ená, nevarí
sa! Preão? Kto sa nás p˘tal? Jednoducho
to pánovi podnikateºovi ne‰lo tak, ako by
si to predstavoval a najjednoduch‰ie rie-
‰enie problému je - zbaviÈ sa ho. ·tuden-
ta, ktorého sa to najviac t˘ka, sa nesp˘tal
nikto. Tak si opäÈ hovorím, nevadí. Je tu
bufet, kúpim si bagetu a do veãere uÏ vy-
drÏím. Aby t˘ch prekvapení na dnes nebo-
lo málo, zisÈujem, Ïe bageta vôbec nesto-
jí 25 korún ako pred rokom, ani 35 ako
pred Vianocami, ale rovn˘ch 45! ·tudenti

si dávno zvykli na to, Ïe v bufete MladosÈ,
ktor˘ prevádzkuje ten ist˘ pán podnikateº
ako V-klub, je v‰etko vÏdy o 20 – 30 per-
cent drah‰ie ako inde. Veì na kom by sa
dalo ºah‰ie zarobiÈ, ako na ‰tudentovi?
Chystáte sa do véãka v pondelok, utorok
alebo v stredu veãer na kofolu? Pripravte
sa na to, Ïe skôr ako za pol hodiny sa ob-
sluhy nedoãkáte, pretoÏe tristo hostí ob-
sluhuje jedna ãa‰níãka a tá si pri plnom
bare stihne e‰te aj zatelefonovaÈ.

âo by sa s t˘m dalo robiÈ? ObrátiÈ sa na
mojich zástupcov v ‰tudentskom parla-
mente, ktorí s aktivitami pána podnikateºa
niã nemajú, sÈaÏovaÈ sa na lampárni alebo
drÏaÈ tempo a krok?

Pri pohºade na oznam visiaci na vrátni-
ci, ktor˘ oznamuje ‰esÈdesiatpercentné
zv˘‰enie bytného, mám svoje pocity a doj-
my z prvého dÀa v letnom semestri kom-
pletné a odchádzam so sklopen˘mi u‰ami
tam, kam patrím - na "komfortnú" internát-
nu izbu.

Veºa ‰Èastia v novom semestri, ‰tu-
denti!  Bc. LUKÁ· LOKAJ, 4. FBP

Rozprávka á la SOCRATES ERASMUS
Skú‰kové obdobie... Po ‰tyroch mesia-

coch zahraniãného ‰tudijného pobytu za-
ãalo byÈ prv˘krát dosÈ dusno. Pamätám si,
ako som v piatok veãer ne‰Èastná vypla
poãítaã a uvedomila si, Ïe v najbliÏ‰ích
‰trnástich dÀoch strávim v ‰kole priemer-
ne desaÈ hodín denne vrátane sobôt. A to
bol len rozvrh, okrem ktorého bolo treba
odovzdaÈ zo päÈ 10- aÏ 20-stranov˘ch prác
a pripraviÈ sa na ‰tyri skú‰ky, pretoÏe
skú‰kové obdobie na FHS Kufstein Tirol
beÏí súãasne s riadnym vyuãovaním.

TakÏe tak˘ obyãajn˘ deÀ záverom se-
mestra bol pomerne nároãn˘. O deviatej
(po polhodinovej prechádzke z penziónu
do ‰koly) sa zaãínal prv˘ seminár, ktor˘
zvyãajne trval aÏ do obeda. Od dvanástej
hodinka na obed niekde v meste „na sto-
jáka“ a behom späÈ do lavíc. Potom veãer
do deviatej ìal‰ie 2-3 semináre, kde sa
prezentovali závereãné projekty alebo pí-
sali skú‰ky. Od deviatej e‰te aspoÀ na
hodinku do ‰tudovne dohodnúÈ sa so svo-
jím tímom na detailoch finálnej prezentá-
cie na ìal‰í deÀ a po polhodinovej pre-
chádzke (posledn˘ spoj MHD v Kufsteine
odchádza o 18:48 z centra do garáÏe) do-
ma r˘chlo nieão zjesÈ a pustiÈ sa do „koz-
metick˘ch“ úprav závereãnej práce, ktorá

bude na druh˘ deÀ do 12:00 leÏaÈ na sto-
le niektorého z profesorov. 

Pravdu povediac, vÏdy som poãúvala
len príjemné záÏitky z programov Socra-
tes Erasmus – cestovanie, noví známi,
zábava a ak˘si druh ohºadu zo strany pro-
fesorov, pretoÏe sme „erasmáci“. Nikto mi
nikdy nespomenul, Ïe za pol roka v za-
hraniãí strávim nad ‰kolsk˘mi povinnos-
Èami pomaly viac ãasu ako za tri roky ‰tú-
dia doma, a uÏ vôbec nie, Ïe tak urobím
so záujmom a zanietením.

Lúãenie bolo ÈaÏké, veì sme spolu za-
Ïili kopu zábavy, skú‰kov˘ch stresov aj
zimn˘ semester takmer bez snehu. 

Tak sa stalo, Ïe som posledn˘krát za-
vrela dvere svojej izby v Kufsteine, rozlú-
ãila sa s na‰imi anjelmi v IRO (Interna-
tional Relation Office) a nasadla na vlak
domov, kde bol v plnom prúde letn˘ se-
mester.

Rozprávky majú vÏdy ‰Èastn˘ koniec a
táto moja snáì nie je v˘nimkou. Som veº-
mi rada, Ïe som dostala ‰ancu ‰tudovaÈ v
zahraniãí a touto cestou by som chcela
poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí mi to umoÏnili,
pomáhali mi a vìaka ktor˘m som preÏila
rozprávkov˘ semester. ëakujem!

(koniec) misty

„Plán je to pekn˘. My‰lienka zaujímavá a prínosná. BohuÏiaº, prostriedky na re-
alizáciu nie sú. Hºadajte zdroje inde.“ Koºkokrát sme to uÏ poãuli?

Lenka rozko‰ná ako porcelánová bábika,“
pochválil mal˘ch taneãníkov prorektor doc.
Vladimír Rataj. Po slávnostnom prípitku
oboch dekanov fakúlt nasledoval sólo val-
ãíkov˘ tanec, ktor˘ zároveÀ ples aj otvoril.
O dobrú náladu sa postaral aj FS Zobor,
ktor˘ pod vedením Mgr. Vladimíra Neirure-
ra a Ondreja Debreceniho ml. predviedol
taneãné a hudobné ukáÏky. Po veãeri vy-
stúpilo taneãné trio Eja z CVâ Domino v
Nitre diskotékov˘mi tancami a hip–hopom.
Do tanca hrala hudobná skupina Eminent 
z Hlohovca.

„Pozoruhodn˘m bodom programu bola
bohatá tombola, do ktorej obe fakulty ve-
novali po 25 hodnotn˘ch cien. Nech˘bali
medzi nimi päÈtisícová v˘hra stavebného
materiálu, grilovací kotlík, kávovary, ale ani
údená ‰unka, vrece p‰enice, desaÈ litrov
bionafty a ìal‰ie praktické ceny,“ informo-
vala nás s úsmevom Ing. Jana Lendelová,
PhD., vedúca Katedry stavieb MF, mode-
rátorka plesu. ZároveÀ prezradila, Ïe po
úspechu, ktor˘ ples zaznamenal, silnie my-
‰lienka zaloÏenia peknej tradície. -rch-

âo sa za mladi nauãí‰, raz akoby si na‰iel... Lenka
a Dávidko tancujú valãík. Foto: JÁN GADU·
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Boj proti osteoporóze pokraãuje

FONS POZ¯VA

Ahojte, ‰tudenti,

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

NEPREHLIADNITE

ZO ·PORTU

SPEKTRUM

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU
oznamuje, Ïe 
➤ 28. marca 2007 o 8.30 h v zasadaãke
D-MF (4. posch.) bude Ing. MARTIN
·TRBA, doktorand na Katedre mechani-
ky a strojníctva, obhajovaÈ doktorandskú
dizertaãnú prácu na tému VyuÏitie teórie
stochastick˘ch procesov pri meraní pe-
netraãného odporu pôdy;
➤ 28. marca 2007 o 10.00 h v zasadaã-
ke D-MF (4. posch.) bude Ing. MILAN
KADNÁR, doktorand na Katedre mecha-
niky a strojníctva, obhajovaÈ doktorand-
skú dizertaãnú prácu na tému Rozbor tri-
bologick˘ch vlastností vybran˘ch klz-
n˘ch uzlov pre oblasÈ poºnohospodár-
skej techniky;
➤ 29. marca 2007 o 8.30 h v zasadaãke
Katedry strojov a v˘robn˘ch systémov
(pavilón CH) bude Ing. JANA HAVRÁN-
KOVÁ, doktorandka na KSaVS, obhajo-
vaÈ doktorandskú dizertaãnú prácu na té-
mu Vplyv priestorovo diferencovan˘ch
vstupov na efektívnosÈ v˘roby poºn˘ch
plodín. 

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov oznamuje, Ïe 
➤ 12. apríla 2007 o 9.00 h v kniÏnici Ka-
tedry environmentalistiky a zoológie (pa-
vilón Z, 2. posch.) bude Ing. MARTIN
KANTOR, extern˘ doktorand na KEaZ,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Se-
zónna zmena dynamiky anorganick˘ch
foriem dusíka v pôde v závislosti na spô-
sobe hospodárenia;
➤ 13. apríla 2007 o 9.00 h v zasadaãke
Katedry genetiky a plemenárskej bioló-
gie (pavilón T, 1. posch.) bude Ing. ZOL-

VIAC NA

www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

SKRIPTÁ
ª. Jurík – J. Matyo: Vodné stavby. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 195 Sk.
L. Lahuãk˘ – T. Tóth: Aplikovaná chémia. Druhé nezmenené vydanie, náklad

300 ks, cena 109 Sk.
R. Tolnai: Strojárska technológia. ·tvrté nezmenené vydanie, náklad 150 ks, ce-

na 154 Sk.
T. ·tevlíková a kol.: Mikrobiológia, 1. ãasÈ. ·tvrté nezmenené vydanie, náklad

600 ks, cena 51 Sk.
P. Barát a kol.: Sociológia. Tretie nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 

105 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

TÁN ELIÁ·, doktorand na Katedre vete-
rinárskych disciplín, obhajovaÈ dizertaã-
nú prácu na tému Histologicko-histoche-
mická anal˘za vybran˘ch svalov o‰ípa-
n˘ch vo vzÈahu ku ‰truktúre jatoãného
tela a kvalite mäsa.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva SPU v Nitre oznamuje,
Ïe 28. marca 2007 sa na Katedre krajin-
ného plánovania a pozemkov˘ch úprav
(cviãebÀa ZP-S1) budú konaÈ obhajoby
doktorandsk˘ch dizertaãn˘ch prác:
➤ o 9,00 h bude RNDr. TOMÁ·
LITSCHMANN obhajovaÈ prácu na tému
Optimalizácia závlahového mnoÏstva
‰peciálnych plodín,
➤ o 11.00 h bude Ing. DU·AN DOBÁK
obhajovaÈ prácu na tému Urãenie inten-
zity veternej erózie v katastrálnom území
Dlhá nad Váhom.

Katedra v˘Ïivy ºudí FAPZ organizuje
v spolupráci so ·pecializovanou nemoc-
nicou sv. Svorada Zobor, n.o., Sloven-
skou pneumologickou a ftizeologickou
spoloãnosÈou SLS a Slovenskou úniou
proti osteoporóze v dÀoch 15. - 16. mar-
ca 2007 v Agroin‰titúte v Nitre XXII. zo-
borsk˘ deÀ a V. západoslovenské dni o
osteoporóze 2007. 

Konferencia bude zameraná na pre-
venciu, diagnostiku a lieãbu osteoporó-
zy, osobitne na problematiku v˘Ïivy v
prevencii osteoporózy a aj na respiraãné
choroby. Podujatie sa koná v rámci de-
kády kostí a kæbov. Program konferencie
je k dispozícii na www.kvl.civio.sk.

aj vy práve prem˘‰ºate, ão budete robiÈ v lete?
Tak túto otázku som si naposledy kládla v 2.
roãníku a napadlo mi ísÈ do USA. KeìÏe som
mala obavy z cudzieho sveta, starostlivo som si
vyberala agentúru, ktorá má skúsenosti a je
spoºahlivá. Vybrala som si CCUSA a bola som
veºmi spokojná s ich prístupom a prácou.

Moje prvé leto v USA bolo spoãiatku ÈaÏké.
Zvykala som si na novú kultúru, in˘ch ºudí aj

stravu. Pracovala som v pizzérii v zábavnom parku. No, nie vÏdy bola iba zábava,
ale boli tam super ºudia, z ktor˘ch vyÏaroval optimizmus a spolu sme zvládali aj tie
najÈaÏ‰ie dni.

Pracovala som 6 dní v t˘Ïdni a na ten voºn˘ deÀ som sa veºmi te‰ila. S kama-
rátkami sme chodievali na v˘lety do neobyãajného New York City, Washington
D.C., opaºovaÈ sa na pláÏe v Atlantic City, ãi obdivovaÈ krásy prírody na Niagar-
sk˘ch vodopádoch. Veºmi zaujímav˘m miestom v Amerike sú obchody a outlety.
Baby si tu prídu na svoje .

Amerika mi uãarovala, a tak som sa tam vracala kaÏdé leto. Tento rok konãím
‰kolu a aj napriek tomu môÏem vycestovaÈ do USA a zaÏiÈ ìal‰ie úÏasné leto. 

Ak si sa aj ty rozhodol ísÈ do USA, urobil si to najlep‰ie rozhodnutie vo svojom
Ïivote. 

Agentura CCUSA ti poskytne super servis a navy‰e, kaÏd˘ úãastník programu,
ktor˘ si zakúpi letenku cez spoloãnosÈ CRUISER, dostane MP3 prehrávaã zdarma.

TERÉZIA GA·PAROVÁ, zástupkyÀa CCUSA pre Nitru
nitra1@ccusa.sk 

Vo Svite si basketbalisti BK Casta SPU
Nitra pripísali neãakane vysokú prehru
91:54 (25:14, 25:17, 24:16, 17:7) a ne-
uspeli ani na pôde Interu Bratislava, kde
prehrali 93:82 (18:20, 24:24, 26:23, 25:15).
V súboji s hosÈujúcim Komárnom zvíÈazili
79:61 (14:11, 21:21, 18:15, 26:14) a v Ko-
‰iciach podºahli domácemu tímu 81:64
(21:22, 24:12, 17:15, 19:15). (nn)

Volejbal

Basketbal

www.uniag.sk

VK Cityfarma Nové Mesto nad Vá-
hom - VK Ekonóm SPU Nitra 3:0 (22,
18, 20)

V stretnutí dominovali domáci volej-
balisti, ktorí potvrdili svoje vedúce po-
stavenie v tabuºke a bez problémov vy-
hrali nad Nitrou hladko 3:0. Nitrania ìa-
leko zaostali za v˘konom z predo‰lého
víkendu, keì mali extraligového Goliá‰a
uÏ takmer na lopatkách a aj keì vtedy
nevyhrali, naznaãili, Ïe by favorita vede-
li potrápiÈ. "Îiaº v sobotu ostalo iba pri
náznakoch, ako treba na Nové Mesto
hraÈ. Cityfarma potvrdila svoje kvality a
postúpiÈ v play off cez takéhoto súpera
bude veºmi ÈaÏké, i keì nie nemoÏné,"
netajil sklamanie tréner Nitry ªuboslav
·alata. Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

DÀa 22. februára
2007 sa uskutoãnilo riad-
ne zasadnutie Rady
OOZ. Nov˘m ãlenom ra-
dy sa stal Ing. J. Bujko,
PhD., ktor˘ nahradil od-
stupujúceho predsedu

FV FAPZ Ing. M. Mika, PhD. 
Na mimoriadnom zasadnutí Rady

OOZ 28. februára boli prerokované Zá-
sady na vyuÏívanie finanãn˘ch zdrojov a
návrh rozpoãtu ZO P·aV pri SPU v Nitre
na rok 2007. 

Komisia pre prácu s deÈmi zorganizo-
vala od 3. do 9. marca zimn˘ detsk˘ tábor
v Raãkovej doline pre deti zamestnancov
SPU. Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

OZ

Kancelária zahraniãn˘ch vzÈahov pripra-
vila 16. februára stretnutie so zahraniã-
n˘mi ‰tudentmi, ktorí k nám pri‰li ‰tu-
dovaÈ v rámci programu SOCRATES
ERASMUS v letnom semestri akademic-
kého roka 2006/2007. DvadsaÈ‰tyri ‰tu-
dentov zo ·panielska, Turecka, Poºska,
Portugalska, Litvy a Belgicka privítala
prorektorka SPU prof. Magdaléna Lac-
ko-Barto‰ová. Informácie o ‰túdiu na
jednotliv˘ch fakultách, koordinátoroch
Socrates-Erasmus a o ìal‰ích podrob-
nostiach t˘kajúcich sa pobytu v Nitre im
poskytla Mgr. Zuzana Kunová. V‰etk˘m
prajeme úspe‰né absolvovanie mobility
a nadviazanie nov˘ch priateºstiev! 

- zk -

Kúpeºnú ambulantnú lieãbu v Pie‰Èanoch, zameranú na regeneráciu organizmu,
absolvovalo 38 zamestnancov a dôchodcov SPU. Foto: M. HABÁNOVÁ

Parkovisko - ‰pakovisko
Poznám jedno parkovisko,
ão zmenilo sa na ‰pakovisko.
Fajãiari tam veãne postávajú,
‰paky po fajãení na zemi zhá‰ajú.
Îivotn˘ ‰t˘l majú takmer úÏasn˘
nad t˘m sa veru diviÈ netreba
veì kaÏd˘ predsa dobre vie,
Ïe cigareta je Ïivotná potreba.

Keì na pracovisko ráno vchádzam
‰palierom fajãiarov, dymom okiadzan˘,
prekvapí ma vÏdy ich pohºad udiven˘,
keì poÏiadam slu‰ne:
prosím... dovolíte... potrebujem prejsÈ
no, akoby ma chceli 
pohºadom svojím zjesÈ
ão otravujem!?
a ja sa iba na pracovisko 
prebiÈ potrebujem!

Nehºadím pod nohy, 
kde je plno ‰pakov
a nechutn˘ch fºakov
snaÏím sa ned˘chaÈ dym, 
ão fúkajú mi do oãí
a zjavne im to radosÈ robí,
ja prem˘‰ºam nad nápisom
ão ten vchod zdobí - 
ZÁKAZ FAJâIË !!!

PETER SAGAJ

Regionálne cen-
trum vzdeláva-
nia v Luãenci
vás vyz˘va za-
pojiÈ sa do pro-
jektu SOP ªZ
2005/3–165, na-
zvaného Cen-
trum di‰tanãné-
ho vzdelávania.

Cieºom pro-
jektu, ktor˘ je
podporen˘ ESF,

je oboznámiÈ vysoko‰kolsk˘ch pedagó-
gov s nov˘mi spôsobmi, metódami a ná-
strojmi moderného di‰tanãného vzdelá-
vania (ìalej len DV), ako aj s prípravou
pomôcok a ‰tudijn˘ch materiálov preÀ.
Program sa bude zameriavaÈ na prípra-
vu DV pre rôzne odbory ‰túdia a dife-
rencovaÈ rôzne cieºové skupiny vzdelá-
vania.

Cieºová skupina: 30 vysoko‰kol-
sk˘ch pedagógov.

Miesto a termín konania: Luãenec,
19. - 21.4., 10. - 12. 5. a 18. - 19. 5. 2007.

Moduly kurzu:
1. Spôsoby a metódy DV (moderné

prístupy k vzdelávaniu dospel˘ch a e–
learning). SúãasÈou modulu je aj manaÏ-
ment zmeny.

2. Príprava na DV v oblasti IKT (ko-
munikácia prostredníctvom poãítaãovej
siete a vyuÏitie internetu v DV). 

3. Príprava na DV v oblasti jazykov˘ch
schopností (príprava uãebn˘ch textov a
tvorba didaktick˘ch pomôcok v cudzom
jazyku).

Vyuãovací jazyk: anglick˘, nemeck˘
alebo rusk˘.

Projekt vychádza z potreby zv˘‰iÈ roz-
sah a kvalitu celoÏivotného vzdelávania
poskytovaného univerzitami a podporiÈ
budovanie jeho systému stimuláciou no-
v˘ch programov zameran˘ch na ‰irokú
verejnosÈ. Reaguje aj na iniciatívu otvo-
renej ‰koly, ktorej cieºom je poskytovaÈ
vzdelávanie a sluÏby nielen vlastn˘m pe-
dagógom a ‰tudentom, ale aj ‰irokej ve-
rejnosti. 

Ak máte záujem staÈ sa absolventom
tohto kurzu, ktor˘ je pre úãastníkov plne
hraden˘ z finanãn˘ch prostriedkov ESF,
po‰lite prihlá‰ku v elektronickej podobe
na www.fem.uniag.sk/cdvlc najneskôr
do 19. 3. 2007. ëal‰ie informácie získa-
te u administrátorky projektu Ing. Viery
Papcunovej, PhD., na e-mailovej adrese
viera.papcunova@uniag.sk 

Ing. EVA BALÁÎOVÁ, PhD., 
Ing. VIERA PAPCUNOVÁ, PhD.

ODBORY INFORMUJÚ

� FONS – Klub
katolíckej mláde-
Ïe pri SPU po-
z˘va na predná‰-
ky o vzÈahoch,
manÏelstve a ro-
dine. Predná‰aÈ

bude v˘pomocn˘ univerzitn˘ kaplán
ICLic. Mgr. Jozef SlivoÀ, Saleziáni Dona
Bosca. Témy a termíny predná‰ok:
Sviatostné manÏelstvo a rodina – nád-
herné povolanie (12. 3. v ·D UKF pod
Zoborom - P4 a 14. 3. v zasadaãke ·D
A. Bernoláka), Tri oblasti prípravy na
sviatosÈ manÏelstva (26. 3. v predná‰-
kovej miestnosti ·D UKF Nitra, 28. 3. v
spoloãenskej miestnosti ·D MladosÈ, 2.
4. v ·D UKF pod Zoborom a 4. 4. v ·D
AB), „Noviciát“ manÏelstva (16. 4. v ·D

UKF Nitra, 18. 4. v ·D MladosÈ, 23. 4. v
·D UKF pod Zoborom a 25. 4. v ·D
AB), Radostná spoloãná cesta (30. 4. v
·D UKF Nitra, 2. 5. v ·D MladosÈ, 7. 5.
v ·D UKF pod Zoborom a 9. 5. v ·D
AB). Predná‰ky v ·D UKF zaãínajú
vÏdy o 20.00 h a v ·D MladosÈ a A.
Bernoláka o 21.00 h. 

� V Kongresovej sále v ·D A. Berno-
láka sa 12. marca 2007 o 10.00 h bude
konaÈ stretnutie s vylieãen˘m narkoma-
nom z komunity Cenacolo v MedÏugorí
Goranom âutkoviãom.

� Poãas pôstu sa kaÏd˘ utorok o
20.00 h pri kostolíku na Kalvárii budú
konaÈ vysoko‰kolské kríÏové cesty. Te-
‰íme sa na vás!

PRÁCA
Slovenská poºnohospodárska uni-

verzita v Nitre – investiãn˘ útvar, ob-
sadzuje pozíciu investiãného pracov-
níka pre prípravu a dozorovanie sta-
vieb.

Podmienky: vzdelanie príslu‰né-
ho zamerania, odborná spôsobilosÈ –
dozorovanie stavieb, znalosÈ tvorby
cien, práca s PC na úrovni MS Office.
Îiadosti s profesijn˘m Ïivotopisom
zasielajte do 15. 3. 2007 na adresu
Rektorát Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity v Nitre, Útvar investí-
cií, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Slovenská únia proti osteoporóze
(SÚPO) pokraãuje v boji proti rednutiu
kostí aj v roku 2007. V uplynulom roku
2006 zorganizovala mnohé aktivity
vzdelávacieho a odborného charakteru
a vydala publikáciu o tejto chorobe. 

Miestna poboãka v Nitre pripravila
pre svojich ãlenov, ale aj ìal‰ích záu-
jemcov aj na tento rok niekoºko zaují-
mav˘ch a uÏitoãn˘ch odborn˘ch pred-
ná‰ok:

20. marca - Najnov‰ie poznatky o os-
teoporóze a jej lieãbe. 

15. mája - Alergické a imunologické
ochorenia, prevencia, moÏnosÈ lieãenia. 

12. júna - Zdravotné a sociálne pro-
blémy v star‰om veku.

9. októbra - Potraviny z ekologického
poºnohospodárstva.

13. novembra - Ako ÏiÈ s diabetes a
in˘mi metabolick˘mi poruchami.

V‰etky stretnutia sú verejné, môÏu sa
na nich zúãastniÈ i neãlenovia SÚPO.
Ak vás témy zaujali, budete srdeãne ví-
taní! Predná‰ky sa uskutoãnia na
Farskej ulici ã. 10, so zaãiatkom o 16:00
hodine. 

MUDr. KAROL BITTER, CSc., 
Ing. KATARÍNA ·RAMKOVÁ, PhD., 

doc. KLÁRA MUÎÍKOVÁ
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